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celem pracy jest wstępna ocena wpływu uzębienia na kształtowanie się wybranych 
parametrów morfometrycznych głowy żuchwy. Materiał badań stanowiły żuchwy osob-
ników dorosłych (n=40), które podzielono ze względu na stan uzębienia na dwie grupy.  
Grupę i stanowiły żuchwy z uzębieniem częściowym lub całkowitym, albo z odpowiada-
jącymi wymacerowanymi zębodołami (n=18). w grupie ii były żuchwy bezzębne lub z 
obecnością od jednego do czterech zębodołów pozostałych w wyniku maceracji uzębienia 
resztkowego (n = 22). zastosowano bezpośrednie metody pomiarowe. obliczano wartości 
długich i krótkich osi głów żuchwy. w pierwszej grupie badanej średnie wartości pomiarów 
osi długiej głowy żuchwy były większe niż w drugiej. Pomiary osi krótkich w obydwu 
grupach były podobne. obustronnie, tj. po stronie prawej i lewej, wartości tych parame-
trów zarówno w pierwszej jak też drugiej grupie nie różniły się. Na podstawie wyników 
niniejszej pracy wnioskować można, że parametry morfologiczne głowy żuchwy są zmien-
nym elementem anatomii funkcjonalnej układu stomatognatycznego (US). Ukształtowanie 
powierzchni stawowych głów żuchwy powinno być uwzględniane w zespole czynników 
etiopatogennych dysfunkcji US. różnicowanie metod leczniczych i/lub rehabilitacyjnych 
w zespołach pourazowych tego układu jak też, w stanach dysfunkcyjnych US powinno 
się także uwzględniać zmienność morfologiczną głów stawowych. 
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o funkcjach układu stomatognatycznego (US) decyduje, między innymi, biomechanika 
stawów skroniowo-żuchwowych (SSŻ) zasadniczym - mobilnym elementem tych funkcji 
jest głowa żuchwy. z dotychczasowych opisów morfologicznych [1,5,7,11] wynika, że głowa 
żuchwy ma kształt walca, który w rzucie na płaszczyznę jest elipsą o wymiarach: przyśrod-
kowo-bocznym, odpowiadającym osi długiej, od 18 do 22 mm i przednio-tylnym, który sta-
nowi oś krótką - od 8 do 9 mm. obwód głowy żuchwy przebiega po krawędzi powierzchni 
stawowej. Jej ograniczenie przednie jest ostre - wyraźnie zaznaczone i przechodzi w brzeg 
wcięcia półksiężycowatego żuchwy. Tylne - jest łagodne, nie zaznaczone ostro. w biomechanice 
stawów skroniowo żuchwowych podkreślany jest złożony charakter ruchów głów żuchwy oraz 
to, że odbywają się one symetrycznie i synergicznie. Schematycznie określa się, że ruchy te 
przebiegają w trzech płaszczyznach. ruchy zawiasowe, które mają miejsce głównie w piętrze 
dolnym, podczas odwodzenia i przywodzenia żuchwy są synchroniczne z ruchem ślizgowym 
w górnym piętrze stawu. komponentą tego ruchu jest obrót głowy żuchwy względem dolnej 
powierzchni krążka. w piętrze górnym główne wektory ruchów głowy żuchwy wynikają z 
ruchów wysuwania i cofania żuchwy i przebiegają w płaszczyźnie czołowej. wówczas to 
głowa stawowa wraz z krążkiem przesuwa się po stoku na guzek stawowy. Podczas ruchów 
bocznych kinetyka w obydwu SSŻ jest różna i naprzemienna. warunkiem biomechaniki SSŻ 
jest prawidłowa budowa morfologiczna. 

zróżnicowania morfologiczne głów żuchwy wynikać mogę zarówno z zaburzeń w procesie 
rozwoju, jak też, mogą być następstwem zmian chorobowych czy urazów. Niektórzy badacze 
podają, że najbardziej destrukcyjna postać urazów wyzwalana jest w następstwie zaburzeń 
zgryzowo-artykulacyjnych [6, 10, 13, 15].

cel prAcy

celem niniejszej pracy jest ocena wpływu utraty uzębienia na kształtowanie się wybranych 
parametrów morfometrycznych głowy żuchwy.

MaTeriał i MeToDy baDań 

Materiał badań stanowiło 40 żuchw osobników dorosłych, które podzielono ze względu 
na stan uzębienia na dwie grupy. Pierwszą - i – stanowiły żuchwy z uzębieniem całkowitym 
lub częściowym albo z odpowiadającymi wymacerowanymi zębodołami (n = 18). w grupie ii 
były żuchwy bezzębne lub z obecnością od jednego do czterech zębodołów zlokalizowanych 
w odcinku przednim, a pozostałych w wyniku maceracji uzębienia resztkowego (n = 22). 
zastosowano bezpośrednie metody morfometryczne oraz analizę statystyczną. Do pomiarów 
morfometrycznych użyto przymiaru sztywnego z dokładnością do 0,01 mm. Pomiarów doko-
nywano obustronnie na prawym i lewym wyrostku kłykciowym żuchwy – głowie stawowej 
SSŻ. Na każdej głowie żuchwy oceniono: oś długą i krótką. oś długą stanowiła prosta zawarta 
pomiędzy dwoma najdalej położonymi punktami na obwodzie głowy żuchwy w wymiarze 
przyśrodkowo-bocznym. osią krótką określono prostą zawartą pomiędzy najbardziej odda-
lonymi punktami w wymiarze przednio-tylnym. ogółem analizie poddano 160 pomiarów 
morfometrycznych. 
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ryc. 1. Morfometryczne parametry głowy żuchwy: oś długa (o.d. (L.aX)), oś krótka (o.k. (S.aX))
Fig. 1. Morphometrical parameters of the mandible head: long axis (L.aX), short axis (S.aX)

wyniki 

w i grupie badanej, tj. z uzębieniem całkowitym lub częściowym średnie wartości pomiaru 
osi długiej głów żuchwy, po stronie prawej wynosiły 19,7 (+/-2,9) mm i lewej 18,5 (+/-1,7) 
mm. wartości pomiaru osi krótkiej wynosiły odpowiednio 9,3 (+/-1,7) mm po stronie prawej 
oraz 8,8 (+/-1,8) mm dla głów żuchw po stronie lewej. 

Tabela i. średnie wartości (mm) osi długiej (o.d.) i krótkiej (o.k.) głowy żuchwy; (i, ii – badane 
grupy, P – strona prawa, L – strona lewa
Table i. Mean values (mm) long axis (LaX) and short (SaX) mandible head (i, ii – groups, P – right side, 
L – left side)

i ii
i-P i-L ii-P ii-L

średnia 
(M)

Mean

odchylenie 
standardowe

(Sd) 
Standard 
deviation

średnia 
(M)

Mean

odchylenie 
standardowe

(Sd) 
Standard 
deviation

średnia 
(M)

Mean

odchylenie 
standardowe

(Sd) 
Standard 
deviation

średnia 
(M)

Mean

odchylenie 
standardowe

(Sd) 
Standard 
deviation

o.d.
(L.aX) 19,7 2,9 18,5 1,7 15,8 2,9 13,9 3

o.k.
(S.aX) 9,3 1,7 8,8 1,8 9,3 1,8 8,6 1,6
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wartości pomiaru osi długiej uzyskane z pomiarów prowadzonych na głowach żuchw bez-
zębnych lub z tzw. uzębieniem resztkowym tj. zebranych w grupie ii po stronie prawej wynosiły 
15,8 (+/-2,9) mm oraz lewej 13,9 (+/-3,0) mm. wymiary osi krótkiej w tej grupie wynosiły 
odpowiednio 9,3 (+/-1,8) mm i 8,6 (+/-1,6) mm. 

ryc. 2. rozkład średnich wartości osi długiej (o.d. (L.aX)) i krótkiej (o.k. (S.aX)) głowy żuchwy; 
(i, ii – badane grupy, P – strona prawa, L –strona lewa)
Fig. 2. Distribution of mean values (mm long axis (L.aX) and short (S.aX) mandible head, (i, ii – groups, 
P – right side, L – left side)

oMówienie wyników i dySkuSJA

Podawane dotychczas przez morfologów wyniki badań nad ukształtowaniem głowy żuchwy 
zawierają charakterystykę ogólną powierzchni stawowej. brakuje w nich jednak szczegółowych 
analiz morfometrycznych i ocen parametrów wynikających ze zmienności osobniczej układu 
stomatognatycznego. 

Doniesienia kliniczne na temat etiopatogenezy i diagnostyki chorób SSŻ czy stanów 
dysfunkcyjnych US także nie uwzględniają szczegółowych parametrów morfometrycznych 
głów wyrostka kłykciowego ani ich obustronnej lub/i osobniczej zmienności. ze względu na 
symetryczną i synergiczną funkcję obustronnych stawów SSŻ problem ma duże znaczenie 
kliniczne zarówno w stanach fizjologicznych, postępowaniu chirurgicznym i protetycznym 
rehabilitacyjno-leczniczym, jak też w stanach dysfunkcyjnych US.

z przedstawionych w niniejszej pracy pomiarów morfometrycznych wynika zależność 
wymiarów głowy żuchwy od stanu uzębienia. w badanym materiale porównywano bowiem 
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żuchwy z tzw. uzębieniem resztkowym i bezzębne z żuchwami uzębionymi z całkowitym lub 
częściowym uzębieniem naturalnym, w którym stwierdzano obecność zębów lub zębodołów w 
odcinkach bocznych i tylnych. wynik taki tłumaczyć można tym, że o relacjach ze szczęką, a 
tym samym o biomechanice stawów SSŻ decyduje prawdopodobnie obecność zębów w strefach 
podparcia z ustalonym napięciem mięśniowo-nerwowym. w przypadkach uzębienia resztko-
wego, jak też w bezzębiu, brak było stref podparcia. Uzyskane wyniki tłumaczyć można tym, 
że stan warunków zwarciowo-artykulacyjnych bez stref podparcia zaburza prawdopodobnie 
napięcie nerwowo-mięśniowe mięśni unoszących żuchwę, stymuluje zmiany w biomechanice 
stawów skroniowo-żuchwowych i kierunek procesów zanikowych lub zwyrodnieniowych. Jest 
bardzo prawdopodobnym, że stanowi temu zapobiegać mogą protetyczne metody lecznicze 
odtwarzające prawidłowe relacje żuchwy do szczęki stymulujące napięcie nerwowo-mięśniowe 
US. w badanym materiale parametru tego nie można jednak określić ani oceniać.

analiza porównawcza wymiarów osi długiej i krótkiej głów żuchwy po stronie prawej i lewej 
w obydwu grupach nie wykazała znaczących cech asymetrii. wyniki niniejszej pracy uzupełniają 
dotychczasowe badania cech symetrii żuchwy [6,8,11,12] wymagają jednakże uzupełnienia cha-
rakterystyki uształtowania i obrazu powierzchni stawowych. współwystępującym parametrem 
mogą być także czynniki ryzyka o charakterze ogólnym – metabolicznym występujące z wiekiem. 
Niektórzy autorzy [2,3,4, 9] podają, że w strukturze mikroskopowej głów wyrostka kłykciowego 
w warstwie gąbczastej dochodzi do zwłóknień jamy szpikowej. w ocenie niniejszego materiału 
czynnika tego nie analizowano ze względu na brak danych dotyczących wieku preparatów. 
Przedstawione doniesienie ma charakter wstępny, celowym wdają się być dalsze badania nad 
ustaleniem zmienności i korelacji pomiędzy innymi jednostkami szkieletowymi żuchwy. 

wnioSki 

Na podstawie wyników niniejszej pracy wnioskować można, że parametry morfologiczne 
głowy żuchwy są zmiennym elementem anatomii funkcjonalnej US. Ukształtowanie powierzch-
ni stawowych głów żuchwy powinno być uwzględniane w zespole czynników etiopatogen-
nych dysfunkcji US. zmienność morfologiczna głów stawowych powinna być uwzględniana 
w wyborze metod leczniczych lub/i rehabilitacyjnych zespołów pourazowych SSŻ i stanów 
dysfunkcyjnych US. 
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effect of tHe dentition StAte on forMAtion of Selected MorpHoMetric 
pArAMeterS of tHe MAndible HeAd (preliMinAry report)

Summary

Functions of the stomatognathic system depend, among others, on biomechanics of temporomandibular 
joints. The aim of the paper is estimation of the effect of dentition on formation of selected morphometric 
parameters of the mandible head. 

Material and methods: Material of investigations included mandibles of adult individuals (n=40) which 
were divided, with regard to the dentition state, into two groups. The first one contained mandibles with 
partial or complete dentition or with corresponding macerated alveolars (n=18). The second group compri-
sed edentulous mandibles or those with the presence of one to four alveolars (n=22). Direct measurement 
methods were used. Values of long and short axes of the mandidle head were calculated. 

results: in the first examined group, mean values of long axis measurements of the mandible head were 
higher than compared with the second one. in both groups measurements of short axes were similar. on 
the right and left side, values of those parameters in the two groups showed no differences.

conclusions: on the basis of the present results it is to be concluded that morphological parameters of 
the mandible head are a changeable element of functional anatomy of the stomatognathic system. Forma-
tion of the mandibular head surfaces should be considered in the etiopathogenic complex of stomatogna-
thic system dysfunctions. in differentiation of therapeutic and/or rehabilitation methods in posttraumatic 
syndromes of temporomandibular joints as well as in dysfunctional states of the stomatognathic system 
one should take into consideration morphological changeability of the joint heads. 
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